ANUNCI
Ajuntament de Gironella pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 478/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gironella.
b) Número d’identificació: 809240003..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de
Gironella.
d) Tipus de poder adjudicador Administracio pública
e) Número d'expedient: 478/2021).

-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Gironella..
Domicili: Plaça de la Vila, 13
Localitat i codi postal: Gironella, CP: 08680..
Codi NUTS:
[Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 938250033..
Adreça electrònica: gironella@gironella.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
[L’administrador departamental ha d’entrar a les Dades
bàsiques del Perfil del Contractant de la PSCP per crear
l’acrònim de l’entitat]

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
29/04/2021
i) Horari d’atenció: De 8:15 - 14:15 de dilluns a
divendresDijous 16:00 -19:00; exepte els mesos d' agost en
que a les tardes les oficines romandran tancades

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEI SOCORRISTES PISCINA ESTIU
- ANYS 2021-2023.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Termini d'execució:.TRES ANYS, MES UN DE PRORROGA
f) Codi CPV: 75252000
g) En cas de contractes periòdics, calendari estimat.
La realització del servei seguirà el calendari d’obertura de la piscina municipal. La
previsió per a l’any 2021 és:

-

període del 19 de juny de 2021 al 12 de setembre de 2021.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

La previsió per a l’any 2022 és:
-

període de 86 dies.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

La previsió per a l’any 2023 és:
-

període de 87 dies.

-

Horari de 10:00 a 20:30

-

Personal: El necessari d’acord amb les característiques dels vasos i aforament.

-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació:
El Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte és:
L’import del present contracte ascendeix a la quantia de 35.487,90 euros/any 2021 i 35.487,90 €/
any 2022 I 35.900,55 €/any 2023 , al que s’addicionarà l’Impost sobre el Valor Afegit i de 35.900,55
per a l’any 2024 en cas de produir-se la prorroga
El pressupost màxim anual per a l’any 2021 de licitació es fixa en la quantia de 35.487,90 €/anual,
IVA exclòs i que correspon a un total de 2.709 hores./anuals
El pressupost màxim anual per a l’any 2022 de licitació es fixa en la quantia de 33.226,62 €/anual,
IVA exclòs i que correspon a un total de 2.709 hores./anuals.
El pressupost màxim anual per a l’any 2023 de licitació es fixa en la quantia de 35.900,55 €/anual,
IVA exclòs i que correspon a un total de 2740,50 hores./anuals.
El preu/hora màxim, sense IVA és de 13,10 €/anual

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 142.776,90euros (IVA exclòs), tenint en
compte les possibles pròrrogues i modificacions del mateix.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIO
-8 Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat
de crerios d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Oferta econòmica:
Import de l’oferta econòmica: Fins a 55 punts.
La fórmula de valoració de l’oferta econòmica és la següent:
Puntuació = (Oferta més baixa/oferta objecte de valoració)*puntuació màxima
Criteris que depenen d’un judici de valor:
a)

Programa de Treball (Fins a 35 punts)

El contractista haurà de presentar un programa de treball que inclourà com a mínim una descripció
detallada dels següents aspectes:
Organització del servei amb distribució del personal assignat amb horaris i funcions (Fins a
15 punts)
-

Protocol de cobertura d’absències i substitucions (Fins a 10 punts)

-

Sistema de coordinació del servei (Fins a 10 punts)

b)

Millores (Fins a 10 punts)

-

Organització de festes aquàtiques recreatives els dies de festa local (Fins a 7 punts)

-

Altres millores no incloses (Fins a 3 punts)

-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 D’ABRIL DE 2021
b) Documentació que cal presentar: DOS ARXIUS ELECTRONICS AMB
LA DOCUMENTACIO ESTABLERTA EN EL PLEC DE CLAUSULES
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:

Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gironella.
b) Lloc: AJUNTAMENT DE GIRONELLA
c) Data: 05/05/2021
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia
hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es
comunicarà oportunament a les persones interessades la data
d'obertura de proposicions..
d) Hora:9:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
Gironella, 15 d’abril de 2021
L’Alcalde,
David Font Simon

